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  مقدمة 
  سورة األنعام سورة مكية . ( واملكي ما نزل قبل اهلجرة ) . ♦

  وهي أول سورة مكية يف ترتيب املصحف ، فسورة البقرة ، وآل عمران والنساء ، واملائدة كلها مدنية .
  وأهم مواضيع هذه السورة : ♦

  .التوحيد ، وإثبات أصول االعتقاد ، عن طريق اإلقناع والتأثري واملناظرة واجلدل 
  وإثبات الوحي والرسالة والرد على شبهات املشركني باألدلة العقلية واحلسية .

  وإثبات البعث واحلساب واجلزاء يوم القيامة .

  وامسها األنعام ، وليس هلا إال هذا االسم كما جاء يف بعض األحاديث واآلثار . ♦
  يف غريها من السور .ومسيت بذلك ألا السورة اليت عرضت لذكر األنعام على تفصيل مل يرد  ♦
  نزلت هذه السورة مجلة واحدة . ♦
ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن  )1ْم يـَْعِدُلوَن (اْلَحْمُد ِللِه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنوَر ثُم الِذيَن َكَفُروا ِبَربهِ ( 

ُروَن (ِطيٍن ثُم َقَضى َأَجًال َوَأجَ    ) .) 2ٌل ُمَسمى ِعْنَدُه ثُم َأنـُْتْم َتْمتـَ
  ] . 2 – 1[ األنعام  

 ----------  
َوُقِل ، وأمر بذلك عباده فقال تعاىل خماطبًا لنبيه خطاباً يدخل فيه مجيع أمته (هللا على نفسه سبحانه وتعاىل ثناء من ا ) اْلَحْمُد ِللهِ ( 

  ) . اتِِه فـَتـَْعرِفُونـََها َوَما رَبَك ِبَغاِفٍل َعما تَـْعَمُلونَ احلَْْمُد ِللِه َسُريِيُكْم آيَ 
  ) .ُقِل احلَْْمُد لِلِه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الِذيَن اْصَطَفى وقال تعاىل (

  احلمد وصف احملمود بالكمال مع احملبة والتعظيم . ♦
  قال ابن القيم : ، ومن أمسائه احلميد ، األلف والالم لالستغراق فجميع احملامد كلها هللا الحمد هللا : ♦

  وهو احلميُد فكل محٍد واقع       أو كان مفروضاً مدى األزمان
ــمن غري ما عد وال ُحْسبـونظريَه          مأل الوجوَد مجيَعه    ـانــــــــ

   هو أهله سبحانَه وحبمده        كل احملامد وصف ذي اإلحسان 
  مال صفاته ، وعلى كمال إنعامه :واهللا عز وجل حيمد على ك ♦

َن الذل َوُقِل احلَْْمُد لِلِه الِذي ملَْ يـَتِخْذ َوَلدًا وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك وَملَْ َيُكْن َلُه َوِيل مِ ، كقوله تعاىل ( الحمد على كمال صفاته
  ) . اَواِت َوَما ِيف اْألَْرضِ َـ ِه الِذي َلُه َما ِيف السماحلَْْمُد لِل ) وقال تعاىل ( وََكبـْرُه َتْكِبرياً 

( إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ، أو يشرَب الشربة فيحمده عليها ) رواه  ε، كقوله  الحمد على إنعامه
  مسلم .

ىل : قسمت الصالة بيين قال ( قال تعا εلرسول ألن ا وهذا قول ضعيفقال بعض العلماء : إن احلمد هو الثناء على اهللا ،  ♦
) رواه مسلم ، ففرق حيم : قال : أثىن علي عبدي ...: الرمحن الر ال احلمد هللا ، قال : محدين عبدي، وإذا قال، فإذا قوبني عبدي

  بني احلمد والثناء ، فالصحيح أن الثناء هو تكرار احلمد .
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  أي : الذي أوجدها على تقدير حمكم ، ألن األصل أن اخللق لغة هو التقدير . )َض الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَرْ ( 
مث وصف نفسه بأنه الذي خلق السموات واألرض إخبارًا عن قدرته الكاملة ، املوجبة الستحقاقه جلميع :  قال الشوكاني ♦
  . ، ومبعىن التقدير، واخللق يكون مبعىن االخرتاعبإفراده بالثناء وختصيصه باحلمد ، هو احلقيقامد، فإن من اخرتع ذلك وأوجدهاحمل
  إمنا ذكر السموات واألرض ، ألما من أعظم املخلوقات . ♦
  ويف تقدمي السموات على األرض وجهان : ♦

  : لتقدم خلقها على األرض.أحدهما 
  فقدمها على ذكر األرض وإن كانت خملوقة بعد األرض.، : لشرفها  والثاني

  ...) . احلَْْمُد ِللِه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرضَ خلقه السماوت واألرض ، كما يف هذه اآلية ( فاهللا عز وجل حيمد على ♦
قال تعاىل ( وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني ) ، ( وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور  وعلى دخول اجلنة ،

  شكور ) .
قال تعاىل ( وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل ،  كالوحدانية وغريها  وعلى صفات الكمال

  من الذل وكربه تكبرياً ) .
  ) . احلَْْمُد لِلِه الِذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وََملْ َجيَْعل لُه ِعَوَجاً  قال تعاىل (إنزال الكتاب ، 

الِذي عليه يف القرآن يف آيات كثرية كقوله تعاىل ( أن السموات سبع ، وهذا منصوصوات ) فيه دليل على ه تعاىل ( السماقول ♦
يعاً مثُ اْستـََوى ِإَىل السَماِء َفَسواهُ ) وقال تعاىل ( َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقاً    ) . ن َسْبَع َمسَاَواتٍ ُهَو الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

) وأما السنة َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهن  اللُه الِذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواتٍ وأما األرض فهي سبع أيضًا لظاهر القرآن وصريح السنة ، قال تعاىل (
  ( من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أراضني ) متفق عليه . εفقوله 

  اخللق ، فذهب األكثر أن بداية خلق املخلوقات يوم األحد . وقد اختلف العلماء يف بداية ♦
  وهذا قول عبد اهللا بن سالم ، وابن عباس ، وكعب ، وجماهد ، وعكرمة .

  وقال به الطربي ، والسمرقندي ، وابن عطية ، والرازي ، والبيضاوي ، وابن تيمية ، وأبو حيان ، وابن كثري ، والسعدي وغريهم .
َواْألَْرَض ِيف ِإن َربُكُم اللُه الِذي َخَلَق السَماَواِت قرآن أن خلق السماوات واألرض كان يف ستة أيام كما قال تعاىل (ألن اهللا أخرب بال

  ) وثبت يف احلديث الصحيح أن آخر املخلوقات كان آدم خلق يوم اجلمعة، فدل على أن أوله يوم األحد ألا ستة .ِستِة أَيام
  كثر املفسرين .وهذا قول أ

َخَلَق اللُه َعزρ )  قال : قال  –يف صحيح مسلم  –وذهب بعض العلماء إىل أن ابتداء اخللق كان يوم السبت ، حلديث أيب هريرة 
نَـْنيِ وَ  َخَلَق اْلَمْكُروَه يـَْوَم الثالَثَاِء َوَخَلَق النوَر يـَْوَم اَألْربَِعاِء َوَجل التـْربََة يـَْوَم السْبِت َوَخَلَق ِفيَها اْجلَِباَل يـَْوَم اَألَحِد َوَخَلَق الشَجَر يـَْوَم اِالثـْ

َواب يـَْوَم اْخلَِميِس َوَخَلَق آَدَم َعَلْيِه السَالُم بـَْعَد اْلَعْصِر ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة ِيف  ِفيَها الد اْجلُُمَعِة آِخِر َساَعٍة ِمْن َساَعاِت  آِخِر اْخلَْلِق َوِيف  َوَبث
  ل ) .ِفيَما بـَْنيَ اْلَعْصِر ِإَىل الليْ 

  وهذا احلديث مما انتقد على مسلم .
 َوَخَلَق إن اللَه َخَلَق التـْربََة يـَْوَم السْبِت َوَخَلَق اْجلَِباَل يـَْوَم اْألََحِد َوَخَلَق الشَجَر يـَْوَم اِالثـْنَـْنيِ ( َوِمثْـُلُه َحِديُث ُمْسِلٍم قال ابن تيمية : 

ِفيِه َمْن ُهَو َأْعَلُم  نَ فَِإن َهَذا َطعَ  )َق آَدَم يـَْوَم اجلُُْمَعِة اْلَمْكُروَه يـَْوَم الثَالثَاِء َوَخَلَق النوَر يـَْوَم اْألَْرِبَعاِء َوَبث ِفيَها الدَواب يـَْوَم اْخلَِميِس َوَخلَ 
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َتُه ِمْثَل َأِيب ِمْثَل اْلُبَخارِي َوَغْريِِمهَا َوذََكَر اْلُبَخارِي َأن َهَذا ِمْن َكَالِم َكْعِب اْألَْحَباِر َوطَائَِفٌة اْعَتبـََرتْ ِمْن ُمْسِلٍم ِمْثَل َحيَْىي ْبِن َمِعٍني وَ  ِصح 
َهِقي َوَغيـْرُهُ  َوافَـُقوا الِذيَن َضعُفوُه َوَهَذا ُهَو الصَواُب ؛ ِألَنُه َقْد ثـََبَت بِالتـَواتُِر َأن اللَه  َبْكٍر اْبِن اْألَنـَْبارِي َوَأِيب اْلَفرَِج اْبِن اجلَْْوزِي َوَغْريِِمهَا َواْلبَـيـْ

نَـُهَما ِيف ِستِة أَياٍم َوثـََبَت َأن آِخَر اْخلَْلِق َكاَن يـَْوَم اجلُُْمعَ  ْلَزُم َأْن َيكُ َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ وَن أَوُل اْخلَْلِق يـَْوَم اْألََحِد َوَهَكَذا ِة فَـيـَ
ُقوُل الثاِبُت ِيف َأَحاِديثَ    .  َوآثَاٍر ُأَخرَ ُهَو ِعْنَد أَْهِل اْلِكَتاِب َوَعَلى َذِلَك َتُدل َأْمسَاءُ اْألَياِم َوَهَذا ُهَو اْلَمنـْ

   األيام السبعة ، وهو خالف ما أخرب به القرآن .وقال : ولو كان أول اخللق السبت وآخره يوم اجلمعة لكان قد خلق يف
  خلق ، أي : وخلق الظلمات والنور .جعل هنا مبعىن  ) َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنورَ ( 
  واملراد بالظلمات : سواد الليل ، وبالنور : ضياء النهار ، وهذا قول مجهور املفسرين . ♦

  عطية ، والرازي ، وابن جزي الكليب ، وابن كثري ، والقامسي .وبه قال الطربي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن 
قالوا : ألن األصل محل اللفظ على حقيقته ، ألن الظلمات والنور إذا كان ذكرمها مقرونني بالسماوات واألرض مل يفهم منه إال ما 

  ذكرنا .
مجهور املفسرين : املراد بالظلمات سواد الليل ، واختلف أهل العلم يف املعىن املراد بالظلمات والنور؛ فقال  قال الشوكاني : ♦

  .وبالنور ضياء النهار 
  وقال احلسن : الكفر واإلميان . 

  وقد رجح القرطيب أن الظلمات تعم سواد الليل والكفر ، والنور يعم اإلميان وضياء النهار .
  سعدي .وقد وافق القرطيب يف ذلك السمعاين ، والسيوطي ، والشوكاين ، واآللوسي ، وال

واألوىل أن يقال : إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة ، والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور ، قال الشوكاين :  
  ) .ُه ِيف الظلمات الناس َكَمن مثَـلُ  َمن َكاَن َمْيًتا فأحييناه َوَجَعْلَنا لَُه نُورًا َميِْشي ِبِه ِيف َأوَ  (فيدخل حتت ذلك ظلمة الكفر ونور اإلميان 

  فاستدلوا باآلية .
  وعموم اللفظ لكال النوعني .

وذلك شامل للحسي من ذلك، كالليل والنهار، والشمس والقمر. واملعنوي، كظلمات اجلهل، والشك، والشرك، قال السعدي : ... 
  . لعلم واإلميان، واليقني، والطاعةواملعصية، والغفلة، ونور ا

  . أرجحواألول 
  لمات لكثرة أسباا وتعدد أنواعها .مجع الظ ♦
  لقائل أن يقول : مل ذكر الظلمات بصيغة اجلمع ، والنور بصيغة الواحد ؟:  قال الرازي ♦

فنقول : أما من محل الظلمات على الكفر والنور على اإلميان ، فكالمه ههنا ظاهر ، ألن احلق واحد والباطل كثري ، وأما من محلها 
، فاجلواب : أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية ، مث إا تقبل التناقص قليًال قليًال ، وتلك املراتب على الكيفية احملسوسة 

  فلهذا السبب عّرب عن الظلمات بصيغة اجلمع. ،  كثرية
) باجلمع أخّف ، ولفظ ( اتّباعًا لالستعمال ، ألّن لفظ ( الظلمات  )النور  (وأفرد  )الظلمات  (وإّمنا ُمجع  : وقال ابن عاشور ♦

  النور ) باإلفراد أخّف ، ولذلك مل يرد لفظ ( الظلمات ) يف القرآن إالّ مجعاً ومل يرد لفظ ( النور ) إالّ مفرداً.
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 )وجعل الظلمات والنور(: الظلمات والنور فقال  وَخّص بالذكر من اجلواهر واألعراض عرضني عظيمني ، ومها قال ابن عاشور : ♦
  ع الناس يف إدراكهما والشعور ما.الستواء مجي

الظلمات مراعاة للرتّتب يف الوجود ألّن الظلمة سابقة النور ، فإّن النور حصل بعد خلق الذوات  وقال ابن عاشور :وقّدم ذكر ♦
  املضيئة ، وكانت الظلمة عاّمة. 

  كفر به بعض عباده ، وجعلوا له شريكاً وعدًال .) أي : ومع هذا كله   ثُم الِذيَن َكَفُروا ِبَربِهْم يـَْعِدُلونَ (  
ْم يـَْعِدُلونَ وقد اختلف العلماء يف معىن قوله تعاىل ( ♦ ِ؟ ِبَر (  

أنه من العدل عن الشيء ، مبعىن االحنراف وامليل عنه ، واملعىن : إن الذين كفروا برم مييلون وينحرفون عن طريق احلق إىل  فقيل :
  الكفر والضالل .

معىن ( يعدلون ) جيعلون له نظرياً يف العبادة ، وهذا القول هو الصحيح ، ومنه قول العرب : عدلت فالناً بفالن إذا جعلته له  وقيل :
َوِمَن الناِس َمْن تعاىل () وقوله  ِإْذ ُنَسويُكْم ِبَرب اْلَعاَلِمنيَ .  تَاللِه ِإْن ُكنا َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ نظريًا وعديًال ، ويدل هلذا القول قوله تعاىل (
 ) . يـَتِخُذ ِمْن ُدوِن اللِه أَْنَداداً حيُِبونـَُهْم َكُحب اللهِ 

ْم يـَْعِدُلونَ : (  قال ابن القيم ♦ ِِذيَن َكَفُروا ِبَرال أي: يعدلون به غريه يف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم. ُمث (  
تَاللِه ِإْن ُكنا لَِفي احملبة وأن ُجيعـل مع اهللا ند حيب كما حيب اهللا، قال ابن القيم يف قوله تعال (ويف هذه اآلية حترمي الشرك يف  ♦

  ) ومعلوم أم مل يسووهم برب العاملني يف اخللق والربوبية ، وإمنا سووهم به يف احملبة والتعظيم.ِإْذ ُنَسويُكْم ِبَرب اْلَعاَلِمنيَ .  َضالٍل ُمِبنيٍ 
  وههنا أربع أنواع من احلب ، جيب التفريق بينها : ابن القيم :قال  ♦

  حمبة اهللا، وهذه وحدها ال تكفي يف النجاة من عذاب اهللا والفوز بثوابه، فإن املشركني وعباد الصليب واليهود حيبون اهللا. :أحدها
  الناس إىل اهللا أقومهم ذه احملبة وأشدهم فيها .: حمبة ما حيبه اهللا: وهي اليت تدخله يف اإلسالم وخترجه من الكفر ، وأحب الثاني

  : احلب هللا وفيه ، وهي من لوازم حمبة ما حيبه اهللا ، وال تستقيم حمبة ما حيبه اهللا إال باحلب فيه وله .والثالث 
، فقد اختذه ندًا من دون اهللا،  : احملبة مع اهللا ، وهي احملبة الشركية، وكل من أحب شيئًا مع اهللا ، ال هللا، وال من أجله وال فيهالرابع 

  وهذه حمبة املشركني .
  ا فانتشروا يف املشارق واملغارب .، ومنه خرجو يعين أباهم آدم، الذي هو أصلهم )ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطيٍن  (
ْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ كما قال تعاىل (  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمث قَاَل َلُه   ِإن ) وقال تعاىل ( َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .)  ُكْن فَـَيُكونُ 
  وقال تعاىل ( واهللا خلقكم من تراب ) أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب .

  وقال تعاىل ( وبدأ خلق اإلنسان من طني ) يعين خلق أبا البشر آدم من طني .
َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمث ِإَذا ) وقال تعاىل ( يَا أَيـَها الناُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبـَْعِث َفِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـَُرابٍ وقال تعاىل (

  ) . أَنـُْتْم َبَشٌر تـَْنَتِشُرونَ 
  آدم من تراب ) .( الناس بنو آدم ، و  ρوجاء يف السنة ما يؤيد هذا : قال 

  يف معناه قوالن :  )ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطٍني قوله تعاىل ( قال الشوكاني : ♦
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  أن املراد آدم عليه السالم ، وأخرج خمرج اخلطاب للجميع ، ألم ولده ونسله .: وهو األشهر ، وبه قال اجلمهور  أحدهما ،
  .أن النطفة اليت خلقوا منها خملوقة من الطني أن يكون املراد مجيع البشر باعتبار  :الثاني  

  ) يعين اآلخرة .َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدُه ) يعين املوت ( مثُ َقَضى َأَجًال ) قيل ( َقَضى َأَجالً َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدُه  ( مث
  وهذا رجحه الطربي ، والسمرقندي ، وابن اجلوزي ، وابن تيمية .

  أجل الدنيا وايتها ، مث أجل مسمى عنده وهو البعث . : األجل العام هو وقيل
  وهذا مروي عن ابن عباس ، وجماهد ، واختاره البيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثري ، واآللوسي .

  : األول مدة الدنيا والثاين : عمر اإلنسان إىل حني موته ، وقيل غري ذلك ، والصحيح األول . وقيل
ألجل األول عمر كّل إنسان ، فإنّه يعلمه الناس عند موت صاحبه ، فيقولون : عاش كذا وكذا سنة ، فاملراد با قال ابن عاشور : ♦

واألجل املعلوم وإن كان قد انتهى ،  وهو وإن كان علمه ال يتحّقق إّال عند انتهائه فما هو إّال علم حاصل لكثري من الّناس باملقايسة
  فإنّه يف األصل أجل ممتّد.

الثاين ما بني موت كّل أحد وبني يوم البعث الذي يبعث فيه مجيع الناس ، فإنه ال يعلمه يف الدنيا أحد وال يعلمونه يوم واملراد باألجل 
ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما ( ، وقال  ) ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إالّ ( القيامة ، قال تعاىل 

  ) . لبثوا غري ساعة
هناك قول ثالث : أن ( قضى أجًال ) هو النوم تقبض األرواح مث ترجع إىل صاحبها حني اليقظة ، ( وأجٌل مسمى عنده ) هو أجل 

  موت اإلنسان .
  ويعرتض على هذا القول : أن السياق يأباه ، فالنظم جاء ليبني قدرة اهللا يف اإلحياء واخللق واإلماتة . 

  ي : ال يعلمه إال هو .) أِعْنَدُه قوله تعاىل (  ♦
  ) أي : تشكون يف البعث . ثُم َأنـُْتْم َتْمتـَُرونَ (  

واالمرتاء : الشّك والرتّدد يف األمر ، وهو بوزن االفتعال ، مشتّق من املرية بكسر امليم اسم للشّك ، ومل يرد  قال ابن عاشور : ♦
  فعله إالّ بزيادة التاء ، ومل يسمع له فعل جمّرد.

  . لظهوره من املقام ، أي مترتون يف إمكان البعث وإعادة اخللق )مترتون  ( وحذف متعّلق
  الفوائد :

  اهللا على نعمه وعلى كمال صفاته وقد قال تعاىل ( قل احلمد هللا ) . وجوب محد - 1
  أن اهللا سبحانه وتعاىل له أن يتمدح بنفسه ، ويدعو الناس إىل ذلك ، ألنه سبحانه أهل لذلك . - 2
  مد الكامل هللا .ثبوت احل - 3
  أن هذا احلمد الذي ثبت له هو أهل له . - 4
  أن اخلالق هو اهللا سبحانه . - 5
  أن اخلالق هو املستحق للعبادة . - 6
  أن السموات واألرض من أعظم املخلوقات . - 7
  حترمي اختاذ الند مع اهللا . - 8
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  سفه من يتخذ مع اهللا نداً وهو ال يستطيع أن خيلق بل هو خملوق . 9
  أن أصل ابن آدم من تراب وهو أبونا آدم . -10
  أن آجال املوت والقيامة بيد اهللا تعاىل . -11
  ) . َوُهَو اللُه ِفي السَماَواِت َوِفي اْألَْرِض يـَْعَلُم ِسرُكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبونَ ( 

  ] . 3[ األنعام : 
 ----------  

 )  ُه ِفي السأي هو اإلله املعبود يف السماوات أصحها اختلف العلماء يف معىن اآلية على أقوال  )َماَواِت َوِفي اْألَْرِض َوُهَو الل :
َوُهَو الِذي ِيف السَماِء ِإَلٌه َوِيف اْألَْرِض واألرض ، ألنه جال وعال هو املعبود حبق يف األرض والسماء ، ويشهد هلذا القول قوله تعاىل (

  : وهو املعبود يف السماء واألرض حبق .) أي ٌه إِلَ 
يف السموات ويف األرض ، أي : يعبده ويوحده ويقر له باإلهلية من يف  فأصح األقوال أنه املدعو  ، حيث قال :  واختاره ابن كثير

ية على هذا القول كقوله السموات ومن يف األرض ، ويسمونه اهللا ، ويدعونه َرَغًبا وَرَهًبا ، إال من كفر من اجلن واإلنس ، وهذه اآل
ْعَلُم يَـ  (األرض ، وعلى هذا فيكون قوله  ، أي : هو إله َمْن يف السماء وإله َمْن يف )َوُهَو الِذي ِيف السَماِء إَِلٌه َوِيف األْرِض إَِلٌه  (تعاىل 

  . خربًا أو حاالً  )ِسرُكْم َوَجْهرَُكْم 
َها َلُه ِمْصَداٌق ِيف  ِيف َهِذِه اْآليَِة وقال:  ورجحه الشنقيطي ♦ ِكَتاِب اللِه اْلَكرِميَِة َثَالثَُة أَْوُجٍه لِْلُعَلَماِء ِمَن التـْفِسِري ، وَُكل َواِحٍد ِمنـْ

  :تَـَعاَىل 
َلُه اْلَمْعُبوُد ِيف  السَماَواِت َواْألَْرِض ; ِألَنُه َجل َوَعَال ُهَو اْلَمْعُبوُد  اْألَوُل : َأن اْلَمْعَىن َوُهَو اللُه ِيف السَماَواِت َوِيف اْألَْرِض ، َأْي : َوُهَو اْإلِ

 َوُهَو الِذي ِيف ( يـُنُه َوَيْشَهُد َلُه قـَْوُلُه تـََعاَىل َوْحَدُه ِحبَق ِيف اْألَْرِض َوالسَماِء ، َوَعَلى َهَذا َفُجْمَلُة يـَْعَلُم َحاٌل ، َأْو َخبَـٌر ، َوَهَذا اْلَمْعَىن يـُبَـ 
   َتاَرُه اْلُقْرُطِيب .، َأْي : َوُهَو اْلَمْعُبوُد ِيف السَماِء َواْألَْرِض ِحبَق ، َوَهَذا اْلَقْوُل ِيف اْآلَيِة َأْظَهُر اْألَقْـَواِل ، َواخْ ) السَماِء ِإَلٌه َوِيف اْألَْرِض إَِلٌه 

  ( أضواء البيان ) .
مجلة مقّررة ملعىن اجلملة األوىل ، ألن كونه سبحانه يف ) يعلم سركم وجهركم ( يكون ألّول أوىل ، و فقال : وا ورجحه الشوكاني ♦

  السماء واألرض ، يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم ، وعلمه مبا يكسبونه من اخلري والشّر ، وجلب النفع ودفع الضرر.
، وابن جزي الكليب ، وأبو حيان، وابن كثري، والشوكاين، واختار هذا القول : القرطيب، والبغوي، وابن عطية ، والرازي، وابن تيمية

  والشنقيطي .
ْم َويـَْعَلُم َما َوِيف األْرِض يـَْعَلُم ِسرُكْم َوَجْهرَكُ ( تام ، مث استأنف اخلرب فقال  وقف )ُهَو اللُه ِيف السَماَواِت وَ ( أن قوله :  نيوالقول الثا

  وهذا اختيار ابن جرير. )َتْكِسُبوَن 
) وقوله ( ويف األرض ) يتعلق مبا بعده ، أي : يعلم سركم وجهركم يف  السَماَواتِ وعلى هذا القول : أن الوقف تام على قوله يف (

األرض ، ومعىن هذا القول : أن اهللا مستو على عرشه فوق مجيع خلقه ، مع أنه يعلم سر أهل األرض ، وجهركم ال خيفى عليه شيء 
  من ذلك .

  ) أي : يعلم سركم وعلنكم . ِسرُكْم َوَجْهرَُكمْ يـَْعَلُم ( 
  . أي : من األقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال اجلوارح:  قال القاسمي ♦
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  ) . إِنُه يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُمونَ كما قال تعاىل (
  ) . يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى ِإال َما َشاَء اللُه ِإنهُ وقال تعاىل ( 

  . وذكر السّر ألّن علم السّر دليل عموم العلم ، وذكر اجلهر الستيعاب نوعي األقوال:  قال ابن عاشور ♦
  أي : ويعلم مجيع أعمالكم خريها وشرها وسيجازيكم عليها .)  َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبونَ ( 
واخلطاب جلميع ،  مجيع االعتقادات واألعمال من خري وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد )تكسبون ( واملراد بـ  : قال ابن عاشور ♦

السامعني ؛ فدخل فيه الكاِفرون ، وهم املقصود األول من هذا اخلطاب ، ألنّه تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكري بالنسبة إىل 
  املؤمنني. 
  الفوائد :

  ض .أن ألوهية اهللا ثابتة يف السماء واألر  - 1
  أن اهللا يعلم السر واجلهر ، فيجب مراقبة اهللا عز وجل . - 2
  على املسلم أن ينوي بقلبه النية الصافية ، فإن اهللا يعلم ما تضمره القلوب . - 3
  عموم علم اهللا تعاىل .      - 4

    هــ )1434/  11/  4( ا�����ء : 
 


